
Verscholen in de groene en rustige bossen van de stille Ant-
werpse Kempen, maar toch ook niet al te ver weg van de auto-
snelweg vind je NOOZ, een plekje waar ultiem genieten voorop 
staat. NOOZ is geen wellnesscentrum, geen beautysalon, geen 
restaurant en geen hotel, maar je kan er wel terecht om je volle-
dig te ontspannen en - om het met de woorden van bedenker 
Wim Vanacker te zeggen – om àl je zintuigen op reis te sturen. 
Wim Vanacker, van opleiding burgerlijk ingenieur, heeft een 
unieke en boeiende visie op optimale ontspanning.

Hoe ben je tot de oprichting van NOOZ gekomen?

Wim Vanacker: “In mijn vorig leven oefende ik een stresserende di-
rectiefunctie uit bij een multinational. Ik wilde mij dan ook van tijd 
tot tijd ontspannen, maar ik vond eigenlijk niet wat ik zocht. Ik wilde 
geen commercieel object zijn. Hotelkamers voor een weekendje-weg 
zagen er eigenlijk net zo uit als de hotelkamers waar ik voor mijn 
werk regelmatig diende te overnachten, zodat de gedachte aan het 
werk nooit ver weg was. Ontbijten tussen vooropgestelde uren vond 
ik maar niks want dan moet je op den duur nog een wekker zetten 
en kan je je eigen ritme niet volgen, om nog maar te zwijgen van 
het feit dat je dan nog zelf je eten moet halen aan een buffet. Wil je 
een massage, dan gaat het vaak om bandwerk en dien je de mas-
sagetafel vijf minuutjes na afloop al vrij te maken voor de volgende. 
Zelfs in absolute topresorts, ook in het buitenland, was de aanpak te 
commercieel voor mij.”

Waar en hoe heb je dan gevonden wat je zocht?

Wim Vanacker: “De zoektocht naar wat ik echt wilde, heeft drie jaar 
geduurd. Met een compromis was ik niet tevreden. Ik ben dan zelf in 
het buitenland massageles gaan volgen. Nadat ik met mijn business-
plan de prestigieuze Enterprize Award behaalde voor meest innova-
tieve concept, ben ik daadwerkelijk met NOOZ van start gegaan. 
NOOZ biedt gastronomie voor al je zintuigen, in een persoonlijke 
sfeer, volledig in vertrouwen en met een groot thuisgevoel, volledig 
tijdloos ook, zonder uurwerk dus, op je eigen maat en volgens je 
eigen ritme en in een complete privacy.”

Waaraan mogen geïnteresseerden zich verwachten?

Wim Vanacker: “Genieten, passie en beleving samen met je partner, 
je vrienden, je familie of je collega’s staan hier centraal. Je kan terecht 
voor een beleving van twee uur tot een week, waarbij verschillende 
belevingen aan bod kunnen komen. Onze massages bijvoorbeeld 
vinden plaats zonder dat er iemand voor of na u komt zodat u alle 
tijd kunt uittrekken om na te genieten, of eventueel een dutje kan 
doen. In de panoramasauna bepaal je zelf de temperatuur, de ver-
lichting, en de achtergrondmuziek. Automatische opgietsessies zor-
gen regelmatig voor extra warmte.
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NOOZ, optimale ontspanning 
              Een compleet andere ervaring
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Ultiem genieten met àl je zintuigen doe je bij ...NOOZ

Nooz design en comfort



Dineren wordt een aparte beleving, waarbij je zelf bepaalt naar 
welke muziek je ondertussen wil luisteren, waarbij je zelf de omge-
vingstemperatuur kan regelen en waarbij je zelf een kleursfeer kan 
oproepen. In de tuin kan je in kamerjas en onder onze gevlochten 
hut genieten van een unieke bos teppanyaki als tijdloos privédiner, 
gecombineerd met een beleving in de watertobbe midden in het bos 
of je eigen 1500 m² privé wateroase. Langs het romantisch pad van 
1001 lichtjes staat ook een buitendouche in bamboe. Alles is volledig 
privé. CEO’s en BV’s hoeven niet te vrezen dat ze hier klanten of fans 
tegen het lijf lopen.”

NOOZ heeft een aparte aanpak voor massages?

Wim Vanacker: “Onze mensen volgden daartoe een maand durende 
speciale opleiding, die ik zelf ontwikkeld heb en geef. Het masseren 
gebeurt volgens een eigen geschreven choreografie en met eigen 
ontwikkelde muziek. Daardoor wordt de massage een echte hoor- 
en voelreis. Bij een duomassage zorgen we ervoor dat er volledig 
synchroon gemasseerd wordt waardoor je een eenheid creëert tus-
sen jou en je partner. Je kan immers niet ten volle genieten wanneer 
je bij je partner klopbewegingen hoort uitvoeren, terwijl je zelf net op 
dat moment strijkbewegingen ondergaat.”

Tot slot, waar komt de naam NOOZ vandaan 
voor je uniek concept?

Wim Vanacker: “Van het begrip SNOOZE, de knop die je op je wek-
ker vindt. SNOOZE betekent eigenlijk er nog even tussenuit gaan. 
De eerste en de laatste letter werden weggelaten. NOOZEN is 
ondertussen een begrip geworden. We gaan eens heerlijk een tijdje 
NOOZEN.”

NOOZEN kan u niet alleen in en rond de designvilla in Grobben-
donk, maar ook in het luxe vakantievissershuisje, in een vakantie-
domein aan zee, vlakbij Nieuwpoort. Het huis heeft twee tuinen, 
een eigen infrarood en Finse sauna, een outdoordouche en –jacuzzi, 
een private cinema, een designliving met haard en kleursferen,… 
waarbij u bovendien kan genieten van een volledige hotelservice met 
een gevulde koelkast, handdoeken, kamerjassen,… Bij NOOZ wordt 
alles voor jou voorbereid. Je moet zelf nooit iets meenemen. Alles is 
altijd voorzien en inbegrepen. 

NOOZEN is ongekend genieten vanaf de eerste minuut.

NOOZ, in de bossen van de Antwerpse Kempen of SEA NOOZ, 
aan een meer bij de kust van Nieuwpoort Bad, 

Tel. 014 50 20 53 - info@nooz.be, - www.nooz.be 
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Sea Nooz vakantie vissershuisje
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Sea Nooz interieur

Nooz watertobbe midden in het bosQuatre mains massage

... NOOZ, 1hare puur prive natuur met een tijdloos design... NOOZ, een onvergetelijke ervaring, erkend door VRT, ELLE, Goed Gevoel, Unizo,...
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